:

بیست و چهارمین کمیته کارشناسی شورایعالی توسعه صادرات غیرنفتی کشور در تاریخ  1399/4/18حسب دعوتنامه
شماره  99/100/10690مورخ  99/4/11در محل سالن مروارید خلیج فارس برگزار گردید.
در ابتدای جلسه ،ریاست کل سازمان توسعه تجارت ایران و دبیر شورایعالی صادرات به موضوع مهم ایفای تعهدات
ارزی صادرکنندگان به عنوان دغدغه ملی در مهلت قانونی مقـرر و تشریح آخرین وضعیت نحوه تسـویه تعهدات ارزی
صادرکنندگان اشاره داشتند و بیان کردند که نسخه ابتدایی شیوه نامه رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان سال  1399در
مراحل نهایی تدوین می باشد و به زودی ابالغ می گردد.
در ادامه جلسه موضوعات دستورکار مورد بحث و بررسی قرارگرفت و تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:
ردیف

1

تصمیمات اتخاذ شده

مقرر شد با توجه به آخرین اقدامات و هماهنگی های انجام شده بر
اساس مصوبات کارگروه بند  2بانک مرکزی در خصوص نحوه تسویه
تعهدات ارزی صادرکنندگان طی سالهای  1397و  1398و ضوابط
مذکوربرای سال  1399مقرر شد اتاقهای بازرگانی ،تعاون و اصناف نقطه
نظرات کارشناسی خود را بفوریت به سازمان توسعه تجارت ایران اعالم
نمایند.

دستگاه مسئول

دستگاه همکار

مهلت اجرا

اتاقهای
بازرگانی،صنایع،

سازمان توسعه تجارت

یک هفته

معادن وکشاورزی و

ایران

پس از ابالغ

تعاون

مرکز بررسی های

2

مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری آمادگی خود را برای
کمک به اجرای برنامههاو اهداف توسعه دفاتر رایزن بازرگانی جمهوری
اسالمی ایران در بازارهای هدف اعالم نمودند.

جمهوری

3

سازمان توسعه تجارت ایران با اولویت برنامه ریزی برای اعزام رایزنان
بازرگانی به کشورهای چین ،روسیه ،ترکیـه ،آذربایجان و قزاقستان
مراتب را در دست اقدام دارد لذا مقرر شد سازمان متبوع با همکاری
وزارت امورخارجه ،حوزه معاون اول ریاست جمهوری ،سازمان امور
استخدامی ،سازمان برنامه و بودجه کشـور ،اتاق بازرگانـی ،صنایع،
معـادن و کشـاورزی ایران جلسات مستمری را جهت هماهنگی
موضوع مذکور برگزار نمایند.

4

یکی از الزامات اصـلی در امر برنامه ریزی برای توسعـه تعامالت
تجارت خارجی ،کادرسازی منابع انسـانی متخصص برای حوزه رایزنی
بازرگانی است بدین منظور مقرر شد سازمان توسعه تجارت ایران
بطور جدی پیگیری و برنامه ریزی برای این مهم را انجام دهد.

استراتژیک ریاست

سازمان توسعه تجارت
ایران

-

ـ وزارت امورخارجه
ـ حوزه معاون اول
ریاست جمهوری،
سازمان توسعه تجارت

ـ سازمان امور

یک هفته

ایران

استخدامی

پس از ابالغ

ـ سازمان برنامه و
بودجه کشور
ـ اتاق بازرگانی

سازمان توسعه تجارت
ایران

ــــ

ــــ

:
ردیف

تصمیمات اتخاذ شده

5

مقـرر شد با توجه به پیشنهاد نماینده حوزه معاون اول ریاست
جمهوری مبنی بر اهمیت استقرار رایزنان بازرگانی در کشورهای
همسایه در اسـرع وقت ،این موضـوع در دستورکار جلسـه بعدی
شورایعالی صادرات قرار گیرد.

6

مقرر شد معاونت توسعه بازارهای صادراتی سازمان توسعه تجارت
ایران طی جلساتی با همکاری اتاق های بازرگانی ،تعاون و اصناف،
درخصوص مدلسازی نحوه حضور و فعایت برون مرزی نمایندگی های
خارجی اتاقها و سازمان اقدام نمایند.

7

مقرر شد بدلیل مشکالت بودجه ای و شرایط تحریم که امکان اعزام
فوری و همه جانبه رایزنان بازرگانـی به کشـورهای هدف فراهم
نمیباشد و با توجه به نیازهای ضروری حوزه تجارت خارجی بویژه
صادرات ضرورت دارد تا وظیفه محوری در احصاء و انتقال اطالعات
بازارها به بخش غیردولتی و فعاالن اقتصادی در اولویت دستگاههای
ذیربط قرار گیرد.

8

با توجه به برگزاری نشست ویدیو کنفرانس مورخ 1399/4/17
سازمان توسعه تجارت ایران و اتحادیه اوراسیا در مسکو و با حضور
دستگاههای اجرایی ذیربط در قالب کمیته مشترک موافقتنامه موقت
تجارت آزاد با اتحادیه اوراسیا و هماهنگی های انجام شده برای حضور
معاون وزیر جهاد کشاورزی و معاون ارزی بانک مرکزی و رییس کل
گمرک ایران در نشست مذکور انتظار می رفت همکاری الزم با وزارت
صمت انجام دهند.

9

10

مقـرر شد پیرو جلسات مکرر قبلی ،سازمان توسعه تجارت ایران با
همکاری وزارت راه و شهرسازی و اتاقهای بازرگانی و تعاون درخصوص
تامین کانتینر یخچالدار موضوع را هر چه سریعتر جمعبندی نمایند.
در راستای انسجام و تحقق اهداف صـادرات و ثبات سیاست ها و
ضوابط صادراتی برای حفظ جایگاه ایران در بازارهای هدف ،بر موضوع
عدم اتخاذ هرگونه سیاست های مخل صادرات و ناهماهنگ با اهداف
کالن از سوی دستگاه های اجرایی تاکید گردید.

دستگاه مسئول

دستگاه همکار

مهلت اجرا

حوزه معاون اول

سازمان توسعه تجارت

یک هفته پس از

ریاست جمهوری

ایران

ابالغ

سازمان توسعه تجارت
ایران

سازمان توسعه تجارت
ایران

اتاق های سه گانه

وزارت امورخارجه

وزارت جهاد

سازمان توسعه تجارت

کشاورزی

ایران

سازمان توسعه تجارت
ایران

یک هفته پس از
ابالغ

ــــ

ــــ

وزارت راه و شهرسازی
و اتاقهای بازرگانی و

ــــ

تعاون

کلیه اعضا شورایعالی

سازمان توسعه تجارت

صادرات

ایران

ــــ

:
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بند  -1مقرر شد با توجه به آخرین اقدامات و هماهنگی های انجام شده بر اساس مصوبات کارگروه بند  2بانک مرکزی در خصوص نحوه تسویه
تعهدات ارزی صادرکنندگان طی سالهای  1397و  1398و ضوابط مذکوربرای سال  1399مقرر شد اتاقهای بازرگانی ،تعاون و اصناف نقطه
نظرات کارشناسی خود را بفوریت به سازمان توسعه تجارت ایران اعالم نمایند.
بند  -2مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری آمادگی خود را برای کمک به اجرای برنامه ها و اهداف توسعه دفاتر رایزن بازرگانی
جمهوری اسالمی ایران در بازارهای هدف اعالم نمودند.

بند  -3سازمان توسعه تجارت ایران با اولویت برنامه ریزی برای اعزام رایزنان بازرگانی به کشورهای چین ،روسیه ،ترکیـه ،آذربایجان و
قزاقستان مراتب را در دست اقدام دارد لذا مقرر شد سازمان متبوع با همکاری وزارت امورخارجه ،حوزه معاون اول ریاست جمهوری،
سازمان امور استخدامی ،سازمان برنامه و بودجه کشـور ،اتاق بازرگانـی ،صنایع ،معـادن و کشـاورزی ایران جلسات مستمری را جهت
هماهنگی موضوع مذکور برگزار نمایند.
امضاء

اعضا کمیته کارشناسی
حوزه معاون اول رییس جمهور

سازمان ملی استاندارد ایران

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

وزارت نیرو

وزارت جهاد کشاورزی

صندوق ضمانت صادرات ایران

وزارت راه و شهرسازی

اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران

سازمان برنامه و بودجه کشور

اتاق اصناف ایران

وزارت امورخارجه

اتاق تعاون ایران

وزارت نفت

مرکز ملی فرش ایران

وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی

بانک توسعه صادرات ایران

وزارت کشور

شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی تهران

وزارت امور اقتصادی و دارایی

صندوق توسعه ملی

وزارت میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی

شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران

بانک مرکزی ایران

سازمان امور مالیاتی

گمرک ایران

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

معاونت امورصنایع وزارت صنعت،معدن و تجارت

وزارت اطالعات

معاونت اقتصادی شورایعالی مناطق آزاد تجاری

:
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بند  -4یکی از الزامات اصلی در امر برنامه ریزی برای توسعه تعامالت تجارت خارجی ،کادرسازی منابع انسانی متخصص برای حوزه رایزنی
بازرگانی است بدین منظور مقرر شد سازمان توسعه تجارت ایران بطور جدی پیگیری و برنامه ریزی برای این مهم را انجام دهد.
بند  -5مقرر شد با توجه به پیشنهاد نماینده حوزه معاون اول ریاست جمهوری مبنی بر اهمیت استقرار رایزنان بازرگانی در کشورهای
همسایه در اسرع وقت ،این موضوع در دستور کارجلسه بعدی شورایعالی صادرات قرار گیرد.
بند  -6مقرر شد معاونت توسعه بازارهای صادراتی سازمان توسعه تجارت ایران طی جلساتی با همکاری اتاق های بازرگانی ،تعاون و
اصناف ،درخصوص مدلسازی نحوه حضور و فعایت برون مرزی نمایندگی های خارجی اتاقها و سازمان اقدام نمایند.
بند  -7مقرر شد بدلیل مشکالت بودجه ای و شرایط تحریم که امکان اعزام فوری و همه جانبه رایزنان بازرگانـی به کشـورهای هدف
فراهم نمی باشد و با توجه به نیازهای ضروری حوزه تجارت خارجی بویژه صادرات ضرورت دارد تا وظیفه محوری در احصاء و انتقال
اطالعات بازارها به بخش غیردولتی و فعاالن اقتصادی در اولویت دستگاههای ذیربط قرار گیرد.
امضاء

اعضا کمیته کارشناسی
حوزه معاون اول رییس جمهور

سازمان ملی استاندارد ایران

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

وزارت نیرو

وزارت جهاد کشاورزی

صندوق ضمانت صادرات ایران

وزارت راه و شهرسازی

اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران

سازمان برنامه و بودجه کشور

اتاق اصناف ایران

وزارت امورخارجه

اتاق تعاون ایران

وزارت نفت

مرکز ملی فرش ایران

وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی

بانک توسعه صادرات ایران

وزارت کشور

شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی تهران

وزارت امور اقتصادی و دارایی

صندوق توسعه ملی

وزارت میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی

شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران

بانک مرکزی ایران

سازمان امور مالیاتی

گمرک ایران

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

معاونت امورصنایع وزارت صنعت،معدن و تجارت

وزارت اطالعات

معاونت اقتصادی شورایعالی مناطق آزاد تجاری

:

تصمیمات اتخاذ شده بیست وچهارمین کمیته کارشناسی شورایعالی توسعه صادرات غیرنفتی کشور در تاریخ 1399/4/18
بند  -8با توجه به برگزاری نشست ویدیو کنفرانس مورخ  1399/4/17سازمان توسعه تجارت ایران و اتحادیه اوراسیا در مسکو و با حضور

دستگاههای اجرایی ذیربط در قالب کمیته مشترک موافقتنامه موقت تجارت آزاد با اتحادیه اوراسیا و هماهنگی های انجام شده برای
حضور معاون وزیر جهاد کشاورزی و معاون ارزی بانک مرکزی و رییس کل گمرک ایران در نشست مذکور انتظار می رفت همکاری الزم با
وزارت صمت انجام دهند.
بند  -9مقرر شد پیرو جلسات مکرر قبلی ،سازمان توسعه تجارت ایران با همکاری وزارت راه و شهرسازی و اتاقهای بازرگانی و تعاون
درخصوص تآمین کانتینر یخچالدار موضوع را هر چه سریعتر جمعبندی نمایند.
بند  -10در راستای انسجام و تحقق اهداف صـادرات و ثبات سیاست ها و ضوابط صادراتی برای حفظ جایگاه ایران در بازارهای هدف ،بر
موضوع عدم اتخاذ هرگونه سیاست های مخل صادرات و ناهماهنگ با اهداف کالن از سوی دستگاه های اجرایی تاکید گردید.
امضاء

اعضا کمیته کارشناسی
حوزه معاون اول رییس جمهور

سازمان ملی استاندارد ایران

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

وزارت نیرو

وزارت جهاد کشاورزی

صندوق ضمانت صادرات ایران

وزارت راه و شهرسازی

اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران

سازمان برنامه و بودجه کشور

اتاق اصناف ایران

وزارت امورخارجه

اتاق تعاون ایران

وزارت نفت

مرکز ملی فرش ایران

وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی

بانک توسعه صادرات ایران

وزارت کشور

شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی تهران

وزارت امور اقتصادی و دارایی

صندوق توسعه ملی

وزارت میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی

شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران

بانک مرکزی ایران

سازمان امور مالیاتی

گمرک ایران

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

معاونت امورصنایع وزارت صنعت،معدن و تجارت

وزارت اطالعات

معاونت اقتصادی شورایعالی مناطق آزاد تجاری

